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Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Para: licitacoes@totallifebrasil.com.br

Com Cópia: "Rubens Miguel" <comercial.publico@totallifebrasil.com.br>

Data: 15/08/2022 15:05 (agora)

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° 001/2022
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Boa tarde prezada Maira,

 Em atendimento ao solicitado, esclarecemos que o objeto já foi licitado anteriormente e
teve um contrato firmado com a empresa Clinimed Saude e Segurança do Trabalho e
encerrado recentemente.
 O contrato encontra-se no porta Transparência da Ceasa, na área de Contratos 2017,
podendo acessar através do link https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Contratos

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 209

soniabb@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 15/08/2022 às 14:29 horas, licitacoes@totallifebrasil.com.br escreveu:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

 

Dados do Solicitante:
Razão social: Total Life Assistência à Vida Ltda.
CNPJ: 09.079.572.0001/82                                                                                                  
Endereço:  Avenida  Prefeito Osmar Cunha, n°  260, sala  303 – Edifício Royal  Business  Center – Centro,
Florianópolis/SC, cep: 88015-100
Telefone: (48) 3028-5858

Firefox https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 3 15/08/2022 15:01

https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Contratos
https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Contratos


E-mail: licitacoes@totallifebrasil.com.br

EDITAL Pregão Eletrônico N° 001/2022
 

Ao Senhor Responsável do Setor de Licitações,             

 

          A Total Life Assistência à Vida Ltda., devidamente informada nos dados supra, vem respeitosamente,

solicitar esclarecimentos quanto ao Edital supracitado.

 

O objeto ora licitado é referente a Contratação de empresa especializada na prestação

de serviços profissionais de Segurança e Medicina Ocupacional: Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA),  Laudo  Técnico  das  Condições  Ambientais  de  Trabalho  (LTCAT),  Avaliação
Ergonômica,  Perfil  Profissiográfico  Profissional  (PPP),  Programa  de  Saúde  do
Trabalhador da CEASA/PR, e CIPA/SIPAT, de acordo com a legislação vigente.

O período  estimado  para a contratação  é de 12 (doze)  meses,  podendo  ser
prorrogado  por  períodos  até  o  limite  de  60  (sessenta)  meses,  nas  quantidades
informadas na(s) planilha(s) juntadas ao presente termo. 

1 - Considerando que no portal da Transparência, não localizamos os contratos e/ou Atas de Registros

de Preços com o objeto de prestação em Medicina do trabalho, questionamos se o objeto em questão do

presente Edital , está sendo licitado a primeira vez ou se já fora licitado anteriormente?

 

Se caso  já  tenha  sido  ocorrido  outro  contrato  anterior,  solicitamos  por  gentileza  cópia  do

contrato, visto que no site da transparência não demonstra essas informações.

 

Sem mais para o momento.

É a solicitação.

Atenciosamente,
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Maira Rosa
Assistente Jurídico e Licitações

Telefone: 48 3028-5858

Ramal: 3102

. . . .
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